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CO TO JEST ERASMUS+? 
 

Program Erasmus (European Region Action  Scheme for the Mobility  of 

University Students) powstał w roku 1987. Pozwala on studentom na 

uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, które finansowane są 

przez Unię Europejską. Studenci mogą wyjechać za granicę w celu 

studiowania w obcym języku, a także w celu odbycia praktyk 

zagranicznych. Obecnie studenci mają możliwość wyboru uczelni w 

jednym  z 33 państw partnerskich (stan na 24.10.2018)  na określony czas 

(od 2 do 12 miesięcy).Studencki kapitał mobilności (czas jaki student może 

spędzić za granicą ucząc się lub pracując) w ramach programu wynosi 12 

miesięcy  na każdym stopniu studiów, co oznacza możliwość wyjazdu na 

12 miesięcy na studiach licencjackich, 12 miesięcy na studiach 

magisterskich oraz 12 miesięcy na studiach  doktoranckich. W przypadku 

studiów jednolitych magisterskich, kapitał ten wynosi 24 miesiące. 

 

KTO MOŻE WYJECHAĆ NA ERASMUSA? 

Na Erasmusa może wyjechać każda osoba posiadająca w momencie 

wyjazdu status studenta (wyjątkiem są praktyki absolwenckie, na które 

można wyjechać do 12 miesięcy od ukończenia studiów). W przypadku, 

gdy nie jest to pierwszy wyjazd, należy policzyć ilość miesięcy 

spędzonych wcześniej za granicą. Suma miesięcy spędzona na 

poprzednich wyjazdach oraz planowanego wyjazdu nie może 

przekroczyć 12 miesięcy na jednym stopniu studiów. Warunkiem, który 

należy również spełnić, aby móc ubiegać się o wyjazd jest odpowiednia 

średnia, która wynosi minimum 3,4. Jak wiadomo, wyjazd na Erasmusa 

wiąże się z porozumiewaniem się w obcym języku. Aby móc ubiegać się o 

wyjazd, powinniśmy władać językiem, w którym mamy zamiar 

studiować, na poziomie B2.  

 

CIEKAWOSTKI 
NA TEMAT 

PROGRAMU 

Czy wiesz, że 

w latach 1998-

2012 na 

Erasmusa 

wyjechało 

123 356 

studentów? 

 

Czy wiesz, że 

wybierając się na 

Erasmusa możesz 

wybrać uczelnię 

w jednym z 33 

państw 

partnerskich? 

 

Czy wiesz, że na 

każdym stopniu 

studiów możesz 

wyjechać za granicę 

na aż 12 miesięcy? 
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CO POWINNIŚMY ZROBIĆ NAJPIERW? 
 

1. Po pierwsze, bardzo ważne są  dobre chęci i pozytywne nastawienie. Wyjazd na  

Erasmusa to niesamowita przygoda i chyba nikt nie wraca z niego niezadowolony.  

2. Po drugie, należy zapoznać się z regulaminem programu 

(http://www.bpz.uek.krakow.pl/files/document/364/Regulamin%20rekrutacji_18_19.

pdf) oraz wymaganiami rekrutacyjnymi (odpowiedni poziom języka, uzyskanie 

minimalnej średniej ocen) 

3. Po trzecie, należy zapoznać się z listą uczelni, na które mamy możliwość wyjechać. W 

ramach programu, możemy wyjechać na jedną z 33 uczelni partnerskich. Są to: 

a. 28 państw Unii Europejskiej 

b. Islandia, Lichtenstein, Norwegia 

c. Turcja 

d. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 

Pełną listę państw, które możemy wybrać znaleźć można na stronie BPZ UEK 

(http://bpz.uek.krakow.pl/uczelnie.html) 

 

Wybierając uczelnię, nie tylko kierujemy się tym, iż znajduje się w państwie, które 

lubimy/do którego zawsze chcieliśmy jechać. Ważne jest sprawdzenie, czy oferta danej 

uczelni odpowiada stopniowi studiów, na którym się znajdujemy, a także czy mamy 

możliwość wyboru przedmiotów pasujących do naszego kierunku. W niektórych 

państwach, pomimo, iż uczelnia oferuje przedmioty w języku angielskim, może 

wystąpić problem ze znalezieniem takowych. Dlatego warto wcześniej skonfrontować 

ofertę uczelni z rzeczywistością.  Jak to zrobić? Odpowiedzieć można znaleźć na blogu 

Erasmus (http://blogerasmus.pl), na którym znajdziemy wpisy osób, które były na 

Erasmusie w uczelni, która nas interesuje. Można również napisać maila do ambasadora 

mobilności działającego na UEK (erasmus.uek@esn.pl), który ma kontakt z Biurem 

Programów Zagranicznych i może uzyskać raporty osób będących na Erasmusie w 

interesującej nas uczelni. 

Wybierając uczelnie w państwach, które są dość popularne wśród studentów, musimy 

liczyć się z zagrożeniem niedostania się na nią. Kolejność przyjmowania studentów 

zależy od ilości uzyskanych przez nich punktów podczas rekrutacji (o tym w dalszej 

części poradnika). Dlatego dobrą rzeczą jest sporządzenie listy „awaryjnych” uczelni, 

które nas również interesują. W formularzu wypełnianym podczas rekrutacji mamy 

możliwość stworzenia listy z aż 8 potencjalnymi uczelniami.   

http://bpz.uek.krakow.pl/uczelnie.html
http://blogerasmus.pl/
mailto:erasmus.uek@esn.pl
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4. Po czwarte, sprawy finansowe. Wyjeżdżając na Erasmusa, bardzo prawdopodobne jest 

otrzymanie grantu, który pomaga nam się utrzymać za granicą. W zależności od 

państwa oraz miasta, do którego się wybieramy, różna jest wysokość stypendium. 

Należy pamiętać, iż koszty utrzymania się zależą m.in. od wielkości miasta do którego 

się chcemy wybrać. Może się zdarzyć, iż grant będzie wystarczający na całkowite 

pokrycie kosztów, a może się okazać, iż kwotą z granta nie opłacimy nawet mieszkania. 

W takich przypadkach ważne jest, aby mieć również inne źródło finansowania się. 

Dodatkowo pamiętajmy, iż na początku otrzymujemy 80% całkowitej kwoty ze 

stypendium. Pozostałe 20% otrzymujemy po powrocie do kraju po spełnieniu 

dodatkowych warunków.  

 

Miesięczna stawka stypendium  Kraje 

500 EUR Grupa 1 (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 

Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 

Szwecja, Wielka Brytania) 

450 EUR Grupa 2 (Austria, Belgia, Cypr, Francja, 

Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy 

Portugalia, Włochy) 

400 EUR Grupa 3 (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 

Estonia, FYROM (była republika Jugosławii 

Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry) 
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ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA WYJAZDEM 
 

Po zapoznaniu się z warunkami wyjazdu na stypendium przychodzi czas na zgłoszenie 

naszej chęci wyjazdu oraz złożeniu dokumentów/zaświadczeń, dzięki którym otrzymamy 

punkty na rekrutację.  

Pierwszym krokiem jest zapisanie się na egzamin z języka, w którym będziemy się uczyć za 

granicą. Test językowy jest przeprowadzany na poziomie B2 i sprawdzane są w nim 

umiejętności takie jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, gramatyka, znajomość słownictwa 

oraz stworzenia krótkiej formy pisemnej. Egzamin jest warunkiem koniecznym ubiegania się o 

wyjazd. Niestety, w przypadku gdy nie uda nam się go zaliczyć, nie mamy szansy na ubieganie 

się o wyjazd w tej samej rekrutacji. Na szczęście istnieją sposoby uniknięcia pisania egzaminu. 

Podam teraz dwa sposoby jak można uniknąć pisania testu. 

 ocena z lektoratu. Jeśli na lektoracie mieliśmy zajęcia na poziomach B2/C1, ocena ≥4,0 

na poziomie B2 lub 3,0 i wyższa na poziomie C1 zwalnia nas z pisania testu. Należy wtedy 

wejść na stronę internetową Centrum Językowego 

(https://cj.uek.krakow.pl/site/stypendia) i zapisać się na rekrutację z odnośnika 

„zwolnienie z egzaminu stypendialnego na podstawie oceny z lektoratu” .Co jeśli 

jesteśmy na pierwszym roku i nie mamy jeszcze oceny z lektoratu? Zgodnie z 

regulaminem wyjazdów „Studenci pierwszego semestru pierwszego roku studiów I 

stopnia mogą brać udział dopiero w rekrutacji dodatkowej prowadzonej w semestrze 

letnim (pod warunkiem posiadania średniej ocen za min. pierwszy semestr”1. Tyczy się 

to również oceny z lektoratu. Studenci pierwszego roku mogą być zwolnieni na podstawie 

lektoratu w przypadku, gdy będą mieć odpowiednią ilość punktów za pierwszy semestr 

(na poziomie B2- minimum 76 pkt, na poziomie C1- minimum 60 pkt) 

 certyfikaty. Istnieje lista certyfikatów zwalniających nas z egzaminu językowego. Jeśli 

posiadamy jeden z nich, wchodzimy na stronę internetową Centrum Językowego i 

zapisujemy się z zakładki „certyfikaty językowe honorowane zwolnieniem z egzaminu 

stypendialnego w ramach kwalifikacji językowych na wyjazdy zagraniczne”. 

 

 

 

                                                      
1 Regulamin rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2018/19 

https://cj.uek.krakow.pl/site/stypendia
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Następnie przychodzi czas na złożenie zaświadczeń, które pozwolą nam na uzyskanie 

dodatkowych punktów. Za co można dostać dodatkowe punkty? 

a) średnia ocen. Minimalna średnia jaką powinniśmy mieć, aby wziąć udział w 

rekrutacji wynosi 3,4 za cały okres studiów. Ilość punktów, które otrzymujemy równa 

jest uzyskanej średniej. W przypadku, gdy nasza średnia przekracza 4,0 mamy szansę 

na uzyskanie dodatkowych punktów.  

Ilość dodatkowych punktów przedstawia poniższa tabela. 

 

Ilość dodatkowych punktów w 
zależności od uzyskanej średniej 

4,00 – 4,11 – 3 punkty  
4,12 – 4,22 – 4 punkty  
4,23 – 4,36 – 5 punktów  
4,37 – 4,53 – 6 punktów  
4,54 – 4,79 – 7 punktów  
4,80 – 5,50 – 8 punktów  

 

b) kwalifikacja językowa. W zależności jaką ocenę otrzymamy z egzaminu językowego 

lub na jakim poziomie posiadamy certyfikat, możliwe jest uzyskanie 4, 5 lub 6 

punktów.  

c) udział w zajęciach prowadzonych w językach obcych i w programach 

obcojęzycznych. Punkty możemy otrzymać za udział w zajęciach tematycznych lub 

regularne studia prowadzone w języku obcym. Nie otrzymujemy ich natomiast za 

kursy języków obcych, kursy/zajęcia, które odbywaliśmy w ramach poprzednich 

Erasmusów, lektoraty, zajęcia w językach obcych prowadzone w szkole 

podstawowej, gimnazjum, liceum oraz za bierny udział w różnego rodzaju 

konferencjach lub odczytach.  Za zaświadczenia potwierdzające nasz udział w 

zajęciach możemy otrzymać od 0 do 3 pkt.  

 

0,5 guestlecture (od 8 do 14 godzin lekcyjnych) 

1 1 kurs, guestlecture (powyżej 15 godzin 
lekcyjnych) 

1,5 2 kursy 

2 3-4 kursy, szkoła letnia, seminarium 

2,5 5-6 kursów 

3 Studia w języku obcym 
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d) doświadczenie zawodowe. Zaświadczenia powinny zostać wystawione na papierze 

firmowym lub z pieczątką i muszą zawierać takie dane jak: okres trwania umowy (od 

– do), zakres obowiązków, dane kontaktowe zleceniodawcy. Za zaświadczenie 

można uzyskać od 0 do 3 pkt.  

 

Punkty Związane z 
kierunkiem studiów 

Kierunkowe w Polsce 
w jęz. obcym 

Niekierunkowe 

0,5   Od 1 do 2 miesięcy 

1  Od 1 do 2 miesięcy Od 2 do 3 miesięcy 

1,5 1 miesiąc Od 2 do 3 miesięcy Powyżej 3 miesięcy 

2 Od 1 do 2 miesięcy Powyżej 3 miesięcy  

2,5 Od 2 do 3 miesięcy   

3 Powyżej 3 miesięcy   
 

e) mentoring. Co semestr studenci UEK mają szansę na opiekę nad studentem 
zagranicznym. Polega ona m.in. na odebraniu go z lotniska, pomoc w znalezieniu 
zakwaterowania, pokazanie miasta czy też pokazanie najfajniejszych klubów w 

Krakowie 😊 Studenci uczestniczący w programie MENTOR w BPZ nie muszą składać 
osobnego zaświadczenia, wystarczy dokładny wpis do bazy rekrutacyjnej e-bpz  (imię 
i nazwisko gościa, semestr i rok akademicki). Jak można zostać mentorem?  Sprawa 
jest prosta. Wystarczy wejść na fanpage ESN UEK.  Tam będzie opublikowany link do 
wydarzenia. Za program Mentor można otrzymać od 0 do 3 pkt.  

f) działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Jeśli jesteś członkiem 
koła naukowego lub działasz w jednej z uczelnianych organizacji studenckich, możesz 
ubiegać się o dodatkowe punkty. Zaświadczenia należy złożyć w Parlamencie 
Studenckim. Za działalność w kołach lub organizacjach otrzymać można od 0 do 3 
pkt. 

g) promocja uczelni, wolontariat oraz inne formy aktywności i osiągnięcia. Jeśli 
kiedykolwiek braliście udział w jakiejś formie wolontariatu, promocji uczelni itp., za 
tę działalność również możesz ubiegać się o dodatkowe punkty. Zaświadczenia 
powinny zostać wystawione na papierze firmowym lub z pieczątką i muszą zawierać 
takie dane jak: okres trwania działalności (od – do), zakres obowiązków, dane 
kontaktowe koordynatora projektu/przedsięwzięcia Za zaświadczenie możesz 
otrzymać od 0 do 3 pkt.   
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0,5 Drobna pomoc, ulotki, jednorazowa akcja 

1 Działanie krótkoterminowe – ważna rola 

1,5 Do 1 miesiąca 

2 Od 1 do 2 miesięcy 

2,5 Od 2 do 3 miesięcy 

3 Powyżej 3 miesięcy 

 
Poza zaświadczeniami, dodatkowo składamy CV w języku obcym oraz formularz, wypełniony 

wcześniej na naszym profilu na stronie e-bpz (http://e-bpz.uek.krakow.pl/). W aplikacji 

wpisujemy nasze podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, rok, kierunek studiów, itp., 

informację czy wcześniej braliśmy udział w wymianach, informację o uczestnictwie w 

programie Mentor, posiadane przez nas certyfikaty, itd. Jest to również moment na 

sporządzenie listy uczelni, na które chcemy pojechać. Ważne jest, iż kluczowa jest kolejność 

uczelni. Na pierwszym miejscu wpisujemy uczelnię, na której nam najbardziej zależy, na 

drugim miejscu druga ulubiona itd. Aplikację zapisujemy, a następnie drukujemy i składamy 

wraz ze wszystkimi wymienionymi wyżej dokumentami  w biurze Biura Programów 

Zagranicznych (BPZ), które znajduje się w budynku Stróżówki.  
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OTRZYMANIE WYNIKU I POTWIERDZENIE WYJAZDU 
 

Po tym jak już złożymy wszystkie zaświadczenia, możemy się odprężyć i czekać na 

wyniki rekrutacji. Gdy decyzja zostanie podjęta, otrzymamy maila informującego, iż wyniki 

rekrutacji znajdziemy na naszym profilu na stronie e-bpz. Po zalogowaniu się na stronie, 

możemy podjąć jedną z 3 akcji: 

1. Jeśli się zakwalifikujemy na wyjazd, ważne jest potwierdzenie, iż plany nam się nie 

zmieniły i wciąż chcemy wziąć udział w wymianie zagranicznej. Klikamy wtedy przycisk 

POTWIERDŹ.  

2. Jeśli się zakwalifikujemy na wyjazd, ale niestety sytuacja nam się zmieniła, wypadło nam 

coś ważnego lub mamy inny powód, jest możliwość rezygnacji z wyjazdu. Klikamy wtedy 

przycisk ZREZYGNUJ. 

3. W przypadku, gdy nie udało nam się dostać na wyjazd, a spełniliśmy wszystkie 

wymagane warunki, możemy się odwołać od decyzji. Klikamy wtedy przycisk NAPISZ 

ODWOŁANIE. 

Są to najprostsze scenariusze, z którymi się możemy spotkać. Ale życie nie zawsze jest proste 

i możemy się spotkać z jedną z następujących sytuacji. 

 Co jeśli w aplikacji na pierwszym miejscu wpisaliście uczelnię w Portugalii, a 

dostaliście się na uczelnię, którą podaliście na 2 miejscu? 

- w takim przypadku musimy się pogodzić z faktem, iż Portugalia nie była nam pisana 

w danym semestrze. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji i wyboru naszej 

wymarzonej uczelni. Możemy potwierdzić wyjazd do naszej uczelni numer dwa i 

aplikować do Portugalii w przyszłych rekrutacjach lub w przypadku, gdy nie mamy 

wystarczającej ilości miesięcy pozostałych w kapitale mobilności, możemy 

zrezygnować z wyjazdu i aplikować do Portugalii w kolejnej rekrutacji.  

 Co jeśli potwierdziliście wyjazd na Erasmusa, a dotknie was sytuacja, która 

uniemożliwi wyjazd na stypendium? Czy zostaniecie wtedy wpisani na czarną listę 

Erasmusa i już nigdy nie będziecie mieć możliwości udziału w programie? 

- jeżeli niespodziewanie nam coś wypadło, co uniemożliwiło nam wyjazd, jest 

możliwość ponownego aplikowania w przyszłych rekrutacjach, aczkolwiek w 

aplikacji należy napisać, czym spowodowana była nasza wcześniejsza rezygnacja. 

 Co jeśli chcecie jechać na Erasmusa z koleżanką/kolegą? 

- w takim wypadku, w formularzu należy zaznaczyć, o takiej sytuacji i napisać z kim 

chcielibyśmy wyjechać. Jednak sytuacja ta wiąże się z kilkoma zagrożeniami. W 



 
 

 

 

   Strona 11 z 26 

Erasmus Student Network 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
+48 12 293 75 12 | uek@esn.pl 

www.uek.esn.pl 

 

 

przypadku, gdy nasza ilość punktów jest wystarczająca na dostanie się na uczelnię z 

pierwszego miejsca, a nasz znajomy niestety takiej ilości punktów mieć nie będzie, 

oboje jedziemy na uczelnię z miejsca drugiego lub następnego. Jeśli wystąpi taka 

sytuacja, iż posiadamy dużą ilość punktów i bez problemu moglibyśmy się dostać na 

uczelnię z pierwszego miejsca, a nasz znajomy ma za mało punktów na dostanie się 

na jakąkolwiek z ośmiu podanych uczelni, automatycznie my również tracimy 

szansę na wyjazd na stypendium.  

 

PRZED WYJAZDEM 
 

Jak już potwierdzimy nasz wyjazd, czas zająć się dokumentami i innymi formalnościami. 

Jest to chyba najcięższe zadanie, które na nas czeka przed wyjazdem. Ale na czym dokładnie 

to polega? 

Pierwszym krokiem jest udanie się do swojego dziekanatu w celu złożenia podania o 

zgodę na wyjazd oraz przyznanie przez dziekana Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na 

semestr lub na rok. 

(http://bpz.uek.krakow.pl/files/document/338/Individual%20Study%20Programme_outgoin

g.pdf). Dokumenty te potrzebne są w celu złożenia ich w BPZ.  

Następnym krokiem jest wybór przedmiotów, które chcemy realizować za granicą. Jak 

je wybrać?  Są one zależne od tego, jakie przedmioty będą realizowane na UEK podczas, gdy 

my będziemy na wymianie. Należy więc zapoznać się z ich opisami, zwracając szczególną 

uwagę na efekty kształcenia, jakie w danym semestrze należy uzyskać. Przedmioty te 

znajdziemy na stronie https://planystudiow.uek.krakow.pl/ 

Jak już zapoznamy się z naszymi UEK-owymi przedmiotami, kolejnym krokiem jest 

poszukanie przedmiotów podobnych, o podobnej tematyce, z podobnymi efektami 

kształcenia, na uczelni, do której wyjeżdżamy. Informacje takie można znaleźć m.in. na 

stronach internetowych uczelni zagranicznych, informatorach z uczelni itp. Należy wybrać 

kursy na sumę minimum 30 pkt ECTS w przypadku, gdy wyjeżdżamy na jeden semestr, lub 60 

pkt ECTS, gdy wyjeżdżamy na rok. Jeżeli w planie naszych studiów na UEK widnieje 

seminarium, liczbę punktów ECTS koniecznych do uzyskania w uczelni zagranicznej 

pomniejszamy o liczbę punktów ECTS, które otrzymamy za seminarium. Wybór przedmiotów, 

którego dokonaliśmy, należy skonsultować z Koordynatorem Akademickim odpowiednim dla 

naszego Wydziału oraz kierunku.  

https://planystudiow.uek.krakow.pl/
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Przedmioty, które zostały przez nas wybrane, wpisujemy do Learning Agreement (LA), 

part 1, inaczej porozumienie o programie studiów, do tabeli A. Pod tabelą, w specjalnym do 

tego polu, wklejamy adres strony internetowej z wybranymi przedmiotami. LA jest jednym z  

najważniejszych dokumentów naszej wymiany.  

(http://www.bpz.uek.krakow.pl/files/document/393/LA_Part%201_before%20mobility.doc) 

W tabeli B1 ujęte będą przedmioty, które zostaną studentowi zaliczone po powrocie, 

w tabeli B2 wpisane będą, przez Koordynatora Akademickiego, przedmioty, które będziemy 

musieli zaliczyć po powrocie z wymiany takie jak seminarium, praktyki czy przedmioty 

specjalnościowe.  

Jeżeli w planie studiów UEK w danym semestrze mamy lektoraty, zaliczone zostaną 

nam maksymalnie dwa języki zrealizowane na wymianie. Jeżeli już ukończyliśmy lektoraty na 

UEK, zaliczony nam zostanie maksymalnie jeden język, taki którego nie realizowaliśmy na UEK, 

lub taki który stanowi kontynuację języka zrealizowanego wcześniej na UEK na poziomie 

wyższym niż ten, który zrealizowaliśmy.  

Uzupełniony już Learning Agreement składamy do dziekanatu, w celu uzyskania 

podpisu dziekana.  

Jak już załatwimy powyższe formalności udajemy się do biura BPZ z następującymi 

dokumentami (wypełnionymi komputerowo): 

1) Kwestionariuszem Stypendysty 
(http://www.bpz.uek.krakow.pl/files/document/390/Kwestionariusz_Questionnaire.d
oc) 

2) Kopią listu akceptacyjnego (letter of acceptance), który otrzymaliśmy na adres 
domowy lub mailem od uczelni zagranicznej; 

3) Kopią Learning Agreement- Part 1 Before the Mobility; 
4) Kopią podpisanego przez dziekana/prodziekana podania o zgodę na wyjazd oraz 

przyznanego Indywidualnego Programu Studiów (IPS), w tym zaświadczenia o 
zaliczeniu semestru; 

5) Kopią zgody promotora na wyjazd (w przypadku, gdy wyjeżdżamy w semestrze, w 
którym realizujemy seminarium) 

6) Kopią Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wyrabianą w oddziale 
Narodowego Funduszu Zdrowia; 

7) Kopią dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
takiego jak ISIC czy Euro 26; 

8) Zgodą rodziców na finansowanie/ oświadczenie o samofinansowaniu 
(http://www.bpz.uek.krakow.pl/files/document/173/Zgoda%20rodzicow%20na%20fi
nansowanie.doc) 

http://www.bpz.uek.krakow.pl/files/document/393/LA_Part%201_before%20mobility.doc
http://www.bpz.uek.krakow.pl/files/document/173/Zgoda%20rodzicow%20na%20finansowanie.doc
http://www.bpz.uek.krakow.pl/files/document/173/Zgoda%20rodzicow%20na%20finansowanie.doc
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Dodatkowo musimy dokonać rejestracji w systemie Odyseusz prowadzonym przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) 
 
Wszystkie te dokumenty należy złożyć w komplecie minimum tydzień przed 

planowanym wyjazdem na Erasmusa.  

Po złożeniu powyższych dokumentów należy podpisać umowę stypendialną, której 

podpisanie jest warunkiem wyjazdu na stypendium. Aby ją podpisać, należy udać się do 

odpowiedniego koordynatora w BPZ. O swojej wizycie należy poinformować koordynatora 

minimum 3 dni wcześniej. Do podpisania umowy konieczna będzie informacja o długości 

semestru za granicą, podana z dokładnością co do dnia.  

Kolejnym wymogiem wyjazdu jest wypełnienie testu biegłości językowej OLS (Online 

Linguistic Support) z języka, w którym będziemy studiować za granicą lub języka 

obowiązującego w kraju, do którego się wybieramy na wymianę. Osoby, które wypełnią test 

na poziomie B2 lub niższym, dostaną dostęp do bezpłatnego kursu online, którego celem jest 

lepsze przygotowanie językowe do wyjazdu. O teście zostaniemy poinformowani przez BPZ 

droga mailową. Wynik tego testu nie ma wpływu na wymianę, niezależnie na jakim poziomie 

napiszemy test, i tak na wymianę wyjedziemy. Po przyjedzie do Polski, wypełniamy test 

ponownie, co ma na celu sprawdzić czy nasz poziom języka jest wyższy niż przed wymianą.  

Jak już zostało wspomniane wcześniej, w ramach wyjazdu na Erasmusa, oferowane są 

granty finansowe. Nie są one jednak nierozerwalne z Erasmusem. Oznacza to, iż może się 

zdarzyć, że tego grantu nie otrzymamy. Granty przyznawane są na podstawie punktów, które 

otrzymaliśmy podczas rekrutacji. O kwocie grantów BPZ dostaje informacje w okresie 

czerwca/lipca, co oznacza, iż może się zdarzyć, że podpiszemy umowę o wymianę wcześniej 

niż otrzymamy informację, czy ten grant otrzymamy czy nie. 

Osoby, które otrzymują stypendium socjalne, nie muszą się zastanawiać czy wypłacanie 

stypendium zostanie przerwane. Środki te będą studentowi wypłacone w ramach projektu 

POWER.  

Uczelnia posiada środki w walucie euro, jednak to od nas zależy czy podamy w umowie 

finansowej rachunek w euro czy w złotych. Jednak zdecydowana większość osób decyduje się 

na ten pierwszy wariant.  

Dużo osób przed wyjazdem obawia się, poza koniecznością studiowania w obcym 

języku,  styczności z innymi kulturami, która to styczność jest nieunikniona w czasie trwania 

wyjazdu. Na to UEK również znalazł radę. Każda osoba wyjeżdżająca na wymianę, musi wziąć 

udział w spotkaniach kulturowych, które pomogą nam uniknąć szoku kulturowego i 

https://odyseusz.msz.gov.pl/
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wprowadzą w klimat wymiany. Informację o tych spotkaniach otrzymamy w mailu, więc nie 

musimy się martwić szukaniem tego kursu.  

Ostatnim krokiem przed wyjazdem jest zorganizowanie środka transportu i miejsca 

zamieszkania i gotowe, możemy już zacząć cieszyć się wymianą, przygotowując się na jedną z 

najlepszych przygód w naszym życiu 😊 

 

W TRAKCIE WYMIANY   
 

Po przyjeździe na miejsce wymiany wszystko będzie dla nas nowe i może trochę 

dziwne. Jak już poznamy dokładniej okolicę, warto zająć się „papierkową robotą”, żeby móc w 

pełni cieszyć się wyjazdem, bez zbędnego zamartwiania się o dokumenty.    

Wybierając przedmioty do Learning Agreement part 1, strzelaliśmy trochę na oślep, 

gdyż nie wiedzieliśmy jak te przedmioty będą wyglądać, jak będą prowadzone zajęcia, czy też 

czy kursy nie będą się pokrywać w planie zajęć. Jeśli okaże się, że tematyka zajęć z przedmiotu, 

który wybraliśmy nie do końca pokrywa się z sylabusem, lub też dwa różne zajęcia odbywają 

się w tych samych dniach i godzinach, mamy szansę na zmianę tych zajęć na inne, bardziej 

nam odpowiadające. Zmiany te możemy wprowadzić do 4 tygodni po przyjeździe, kiedy to 

musimy ustalić ostateczną wersję Learning Agreement. Wszelkie zmiany, które chcemy 

wprowadzić do LA, musimy skonsultować z odpowiedzialnym za nas Koordynatorem 

Akademickim (osobą, z którą konsultowaliśmy przedmioty przed wyjazdem na stypendium). 

Kontaktujemy się z nim drogą mailową. Przedmioty, z których chcemy zrezygnować, ujęte 

będą w Learning Agreement - part 2 during the mobility, w tabeli C. Wpisując tam przedmiot, 

z którego chcemy zrezygnować, podajemy jednocześnie powód rezygnacji. Tak samo dzieje się 

z wybraniem nowego kursu. Gdy już ustalimy z Koordynatorem Akademickim ostateczną 

wersję LA, podpisujemy go, odsyłamy do Koordynatora Akademickiego, aby on podpisał, iż 

zatwierdza zmiany, a następnie udajemy się do koordynatora na uczelni przyjmującej w celu 

uzyskania jego podpisu. Skan dokumentu wysyłamy drogą mailową do koordynatora w BPZ. 

Oryginał dokumentu przywozimy ze sobą do Polski i z nim udajemy się do dziekanatu.  

Jeśli nie chcemy zmieniać żadnego z przedmiotów, udajemy się z niezmienionym LA do 

koordynatora uczelni przyjmującej w celu uzyskania jego podpisu, a następnie skan wysyłamy 

do odpowiedzialnego za nas koordynatora w BPZ. Oryginał dokumentu, podobnie jak w 

sytuacji, gdy dokonujemy zmiany, przywozimy ze sobą do Polski i z nim udajemy się do 

dziekanatu. 
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Gdy nasza wymiana dobiegnie końca, otrzymać powinniśmy Confirmation Letter 

(zaświadczenie o odbyciu studiów za granicą). Aby go uzyskać, należy się udać do 

koordynatora na uczelni przyjmującej. Oświadczenie powinno zawierać nasze imię, nazwisko, 

nazwę uczelni goszczącej oraz dokładne daty wymiany. Oryginał tego dokumentu przywozimy 

ze sobą do Polski.  

 

PO POWROCIE Z WYMIANY 
 

Gdy udało nam się zaliczyć na wymianie wszystkie egzaminy, jedyne co nam pozostaje po 

wymianie, prócz wspomnień i nowych znajomych, to formalności. Pierwsze co należy zrobić 

to udać się do BPZ z następującymi dokumentami: 

1. Confirmation Letter – zaświadczenie o odbyciu wymiany z dokładnymi datami 
wymiany; 

2. Sprawozdanie z wyjazdu na stypendium- wysyłamy je mailem do naszego 
koordynatora z BPZ; 

3. Kopię Learning Agreement- podpisana przez nas, koordynatora akademickiego oraz 
koordynatora uczelni zagranicznej; 

4. Transcript of records- jest to wykaz ocen uzyskanych na wymianie, który otrzymujemy 
do 5 tygodni od końca sesji egzaminacyjnej. Oceny te zostaną w BPZ przeliczone na 
skalę UEK-ową.  

Dodatkowo oprócz formalności w BPZ, musimy wypełnić raport online oraz drugi test 

biegłości językowej OLS. 

 Osoby, którym na sesji egzaminacyjnej podwinęła się noga, po przyjeździe muszą się 

udać do Koordynatora Akademickiego wraz z Learning Agreement Part 3 - After the Mobility, 

transkryptem ocen oraz opisem zrealizowanych przedmiotów. Koordynator ustali nam 

dodatkowe przedmioty, które będziemy musieli zaliczyć.  

 W przypadku, gdy nie wszystkie nasze przedmioty za granicą pokryły przedmioty z 

Polski, musimy najlepiej jak najszybciej, udać się do prowadzących danych przedmiotów w 

celu ustalenia dat egzaminów.  

 

Po załatwieniu formalności w BPZ, kolejnym krokiem jest udanie się do dziekanatu z 

następującymi dokumentami: 
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1. Opisem kursów, które zrealizowaliśmy za granicą. Opis powinien być w języku polskim 
oraz języku studiowania za granicą. Na opisach tych należy uzyskać pieczątkę z BPZ; 

2. Oryginałem Learning Agreement; 
3. Transcript of records– przeliczonym wcześniej przez BPZ na skalę obowiązującą na 

UEK. 
 

Po dokonaniu tych wszystkich spraw, możemy uznać, iż nasza wymiana dobiegła końca i czas 

na rozpoczęcie kolejnego rozdziału w życiu (zaraz po tym jak minie nam post erasmusowa 

depresja).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ STUDIA CZY PRAKTYKI  
 

Wyjazd na Erasmusa to nie tylko możliwość studiowania w obcym państwie. Jeśli studiowanie 

w obcym języku to nie coś dla Ciebie, albo się tego po prostu boisz- mamy dla Ciebie 

propozycję. W ramach programu można wyjechać na praktyki zagraniczne Erasmus+, dzięki 



 
 

 

 

   Strona 17 z 26 

Erasmus Student Network 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
+48 12 293 75 12 | uek@esn.pl 

www.uek.esn.pl 

 

 

którym zdobędziesz doświadczenie na zagranicznym rynku pracy.    

   

Kto może wyjechać na praktyki? 

- studenci UEK w semestrze letnim (wymogiem jest posiadanie statusu studenta zarówno 

przed wyjazdem jak i po powrocie); 

- absolwenci do 12 miesięcy po obronie (w momencie rekrutacji wymagany jest status 

studenta, wyjazd na praktyki ma miejsce po obronie).  

Dodatkowo: 

- osoby pełnoletnie; 

- wymagany jest ukończony minimum pierwszy rok studiów I stopnia; 

- studenci II stopnia muszą mieć ukończony I semestr studiów magisterskich; 

- osoby mające zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzających wyjazd; 

 

Czy na praktyki można wyjechać nieograniczoną ilość razy? 

- w ramach programu Erasmus+ posiadamy 12 miesięczny kapitał mobilności na każdym 

stopniu studiów. Składa się na niego wyjazd zarówno na studia jak i na praktyki. Oznacza to, iż 

jeśli spędziliśmy 10 miesięcy studiując za granicą, nasza praktyka może trwać maksymalnie 2 

miesiące.  

- wyjeżdżając na praktykę absolwencką, czas spędzony za granicą na praktykach wlicza się do 

kapitału mobilności stopnia studiów, po zakończeniu którego następują. (jeśli wyjeżdżamy na 

praktyki po obronie licencjatu, miesiące spędzone na praktykach wliczają się do kapitału 

mobilności studiów I stopnia) 

 

 

 

Na jak długo możemy wyjechać na praktyki?  

- na praktyki możemy wyjechać na okres od 2 do 12 miesięcy w ramach jednej edycji 

programu. Minimalny czas pobytu na praktykach to 60 dni. 
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Jak się utrzymać na wyjeździe?  

- Twój wyjazd dofinansowywany jest przez uczelnię na okres 90 dni, bez znaczenia jak długo 

będzie trwała Twoja praktyka; 

- wysokość grantu zależna jest od kraju, do którego wybierasz się na praktykę.  

 

Miesięczna stawka stypendium  Kraje 

600 EUR Grupa 1 (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 

Szwecja, Wielka Brytania) 

550 EUR Grupa 2 (Austria, Belgia, Cypr, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy 

Portugalia, Włochy) 

500 EUR Grupa 3 (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, FYROM (była republika Jugosławii 

Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry) 

85% grantu wypłacane jest przed wyjazdem, pozostałe 15% - po powrocie i rozliczeniu 

praktyk.  

 

Gdzie możemy odbywać praktyki? 

- w przypadku praktyk programu Erasmus+, pracodawcę znajdujemy we własnym zakresie. 

Oznacza to, że nikt nie narzuca nam gdzie mamy odbywać praktykę, a gdzie nie. Może to być 

praktycznie każda firma, instytucja albo organizacja działająca w jednym z 32 krajów 

programu. Należy jednak pamiętać, iż praktyka musi być zgodna z naszym kierunkiem studiów.  

Jedynymi wyjątkami, gdzie nie możemy odbywać praktyk są instytucje i organy UE oraz 

organizacje zarządzające programami UE.  

- wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze 

godzin ustalonym z instytucją przyjmującą, nie mniejszym niż 30 godzin tygodniowo. 

 

Jak wygląda rekrutacja? 

- pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego; 

-następnie należy dostarczyć do Akademickiego Centrum Kariery (ACK) komplet 

dokumentów:   
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 CV w języku angielskim  

 zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta oraz o łącznej średniej ocen za cały 

dotychczasowy okres studiów; 

 poświadczenie znajomości języka obcego; 

 zgoda na przetwarzanie danych.  

  

Komplet dokumentów prosimy złożyć w terminie rekrutacji, w biurze ACK (bud. Księżówki) lub 

w Sekretariacie Uczelni. Najbliższa rekrutacja planowana jest na styczeń 2019 r. 

 Więcej informacji znaleźć można na stronie Akademickiego Centra Kariery (ACK) : 
https://www.kariery.uek.krakow.pl/index.php?pg=425 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN)   
 

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich, których głównym 

zadaniem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w 

tym programu Erasmus, wśród studentów na własnej uczelni oraz opieka nad studentami 

zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach wymiany. Mottem organizacji jest hasło 

StudentsHelpingStudents.      Głównym celem istnienia ESN jest 

pomoc studentom zagranicznym przyjeżdżającym na uczelnię w zakwaterowaniu, załatwieniu 

formalności, pokazanie kultury oraz tradycji państwowych oraz zadbanie o to, by studenci 

przyjeżdżający spędzili niezapomniany czas podczas swojej wymiany studenckiej. Realizacja 

tych celów wykonywana jest przy pomocy różnego rodzaju projektów takich jak m. in.:  

https://www.kariery.uek.krakow.pl/index.php?pg=425
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-SocialErasmus – promowanie postawy społecznej wśród młodych ludzi uczestniczących w 

wymianie studenckiej; 

- ExchangeAbility – stworzony w celu niesienia wsparcia osobom niepełnosprawnym 

uczestniczącym w wymianie; 

-Mov'in Europe - mający na celu promowanie mobilności oraz uświadamianie studentów o 

korzyściach i możliwościach idących z odbycia wymiany międzynarodowej;  

- Responsible Party – projekt realizowany poprzez organizowanie różnego rodzaju aktywności, 

mających na celu zmniejszenie nadmiernego i niewłaściwego spożywania alkoholu;  

- Kultura – projekt mający na celu ukazywanie studentom zagranicznych bogactwa 

kulturowego kraju, w którym odbywają wymianę; 

-ESNcard – karta członkowska w ESN, która funkcjonuje również jak karta zniżkowa;  

- Mentor -  projekt, którego celem jest niesienie pomocy studentom zagranicznym 

odbywającym wymianę w Polsce poprzez przydzielenie im opiekuna – polskiego studenta. 

Jego bardzo ważnym aspektem jest pomoc w zaaklimatyzowaniu się zagranicznemu 

studentowi w nowym mieście i sprawienie, aby pierwsze dni w obcym kraju, stały się dobrą 

zabawą a nie przykrym wspomnieniem. 

 
Wyjeżdżając na wymianę warto poszukać informacji, czy na naszej uczelni przyjmującej 

działa ESN. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż ESN działa w aż 40 państwach w 533 sekcjach. 

Wybierając się jednak do małej miejscowości, niezbyt popularnej uczelni, trzeba się liczyć z 

tym, iż ESN może tam nie mieć swojej sekcji.  

 Jeżeli okaże się, że w naszej przyszłej uczelni ESN działa, warto poszukać na Facebooku 

ich strony etc. oraz zapoznać się z eventami oraz projektami, które organizują. Znajomi z ESN 

nie tylko pomogą nam znaleźć mieszkanie, kupić bilet komunikacji miejskiej czy załatwią 

wizytę u lekarza, ale również pokażą nam miasto od bardziej rozrywkowej strony, a także 

zaprowadzą do miejsc, o których nie przeczytamy w żadnym przewodniku.  

Na naszej uczelni działa ESN UEK (https://www.facebook.com/esnuek/). 

https://movineurope.esn.org/
https://www.facebook.com/esnuek/?fb_dtsg_ag=AdyPcH66CGdLh_6zEiqFmiUNj7ZoK1r2fdwYyCaWgoJJA%3AAdxacE7qqEW7tDXEvfds0mO1mJdXkI871lLYcojkkGMEWA
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Sekcja dwa razy do roku prowadzi rekrutację w swoje szeregi. Jeżeli chcielibyście poczuć się 

jak na Erasmusie nie wyjeżdżając z Krakowa, oraz zawrzeć międzynarodowe znajomości warto 

zaobserwować nasz fanpage na FB i czekać na okazję dołączenie w nasze szeregi 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL EDUCATION OFFICER 
 

W naszej sekcji ESN UEK działa Local Education Officer (LEO), którego zadaniem jest 

promowanie mobilności wśród studentów naszej uczelni.  

Jeśli nie jesteś pewien czy Erasmus to coś dla Ciebie- napisz do LEO. 

Jeśli nie wiesz z „czym to się je”- napisz do LEO. 

Jeśli masz pytania odnośnie formalności- napisz do LEO.  

Jeśli masz wątpliwości co procedury aplikowania- napisz do LEO. 

Jeśli chciałbyś posłuchać o wrażeniach po moim Erasmusie- napisz do LEO.  

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć coś o uczelni, do której się wybierasz- napisz do LEO. 

 

Jeśli zdecydowaliście się na wyjazd, LEO pomoże Wam dotrzymać terminów, ogarnąć 

formalności, podpowie co, jak i kiedy złożyć, etc.  



 
 

 

 

   Strona 22 z 26 

Erasmus Student Network 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
+48 12 293 75 12 | uek@esn.pl 

www.uek.esn.pl 

 

 

Jeśli nie jesteś pewien czy aplikować czy nie, LEO wytłumaczy Ci dokładnie na czym to 

polega i pomoże podjąć decyzję.  

 

Dlaczego LEO poleca wyjazd w ramach wymiany zagranicznej? 

- jest to niesamowita przygoda, której może nie będziecie mieli okazji przeżyć już nigdy; 

- jest to możliwość spędzenia 5/10 miesięcy za granicą, na którą dostajecie fundusze; 

- jest to szansa na usamodzielnienie się, stanie się bardziej zdecydowanym; 

- jest to szansa na naukę obcych języków w najlepszy sposób, poprzez praktykę; 

- jest to możliwość sprawdzenia czy życie za granicą Wam odpowiada czy jednak Wasze 

miejsce jest w Polsce; 

- jest to szansa na zdobycie wiedzy, której na UEK byście nie uzyskali; 

- jest to możliwość poznania obcej kultury i tradycji od wewnątrz; 

- jest to możliwość nawiązania międzynarodowych przyjaźni, a potem po Erasmusie, 

odwiedzanie znajomych i poznawanie nowych miejsc i kultur; 

- jest to możliwość nauki gotowania nowych, zagranicznych potraw; 

- jest to szansa na podróże i zwiedzanie świata; 

- jest to możliwość sprawdzenia jak to jest studiować w obcych językach; 

- jest to okazja na ciekawy wpis do CV; 

- jest to szansa na obycie się w kontaktach międzynarodowych; 

- i wiele wiele innych.  

 

Dlatego nie warto się wahać tylko czekać na kolejną rekrutację i aplikować! :D  

 

 

E-mail LEO: Erasmus.uek@esn.pl  
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Jeśli ktoś wolałby, zamiast pisać na e-maila, zapytać i rozwiać swoje wątpliwości na żywo, 

Ambasador mobilności ma swoje dyżury w biurze ESN w budynku Stróżówki na poziomie -1 

(dzień i godzinę dyżurów znaleźć można na grupie podanej niżej) 

 

Zachęcam do dołączenia na fb do grupy Wyjazdy z Erasmus+ UEK, gdzie na bieżąco będziecie 

informowani o wszystkich ważnych sprawach związanych z Erasmusem. 

( https://www.facebook.com/groups/241465793208831/ ) 

 

 

 

 

 

 

CO JEŚLI NIE ERASMUS? 
 

Co jeśli semestr za granicą nie są dla nas wystarczające lub jeśli kraje, które oferuje nam 

Erasmus nie są dla nas wystarczająco egzotyczne? Co możemy zrobić w wypadku, gdy zależy 

nam na posiadaniu dyplomu z dwóch uczelni – UEKu oraz uczelni zagranicznej? Co jeśli boimy 

się wyjazdu za granicę, ale wciąż chcemy brać udział w wymianie studenckiej?  Dla studentów 

z powyższymi wymaganiami UEK wychodzi z następującymi propozycjami:  

 

1) PODWÓJNY DYPLOM 
 

 Podwójny dyplom jest to oferta uczelni skierowana do najambitniejszych studentów. 

W ramach programu mamy możliwość rocznego wyjazdu za granicę, wymiana ta kończy się 

uzyskaniem dyplomu uczelni zagranicznej. Cała nasza edukacja uniwersytecka kończy się 

posiadaniem dyplomów z dwóch uczelni- z UEK oraz uczelni przyjmującej.  

https://www.facebook.com/groups/241465793208831/


 
 

 

 

   Strona 24 z 26 

Erasmus Student Network 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
+48 12 293 75 12 | uek@esn.pl 

www.uek.esn.pl 

 

 

Jakie wymogi musimy spełnić, aby móc ubiegać się o przyjęcie na Podwójny Dyplom?  

 średnia minimalna 4,0; 

 rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym; 

 spełnienie warunków stawianych przed uczelnię przyjmującą.  
 

Gdzie możemy udać się w ramach Podwójnego Dyplomu? 

 Nie każda uczelnia zagraniczna oferuje nam studia w ramach programu PD. Są to 

uczelnie w takich państwach jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Finlandia, Włochy oraz USA.  

Pełną listę uczelni oraz dodatkowe informacje i uwagi można znaleźć na stronie 

internetowej Biura Programów Zagranicznych pod linkiem: 

http://bpz.uek.krakow.pl/podwojny-dyplom.html 

 

 

 

2) UMOWY WIELOSTRONNE 
 

Wymiana w ramach umów wielostronnych skierowana jest do osób, którym zależy na 

podróży do bardziej egzotycznych państw, niż te które oferuje nam Erasmus, takich jak kraje 

europejskie niezrzeszone w UE, kraje Azji, obu Ameryk oraz Australii (Australia, Chiny, Gruzja, 

Japonia, Kanada, Kazachstan, Korea Południowa, Meksyk, Mołdawia, Peru, Rosja, Tajwan, 

Ukraina, USA).  

Studia w ramach Umów Wielostronnych nie różnią się bardzo od tych prowadzonych 

w ramach programu Erasmus. Rekrutacja w ramach obu programów prowadzona jest 

wspólnie dwa razy w ciągu roku akademickiego.  

Istnieją jednak dwie istotne różnice pomiędzy obydwoma programami: 

-  w toku studiów z oferty wyjazdu w ramach umów wielostronnych można skorzystać 

wiele   razy; 

- studenci wyjeżdżający na wymianę w ramach umów wielostronnych nie otrzymują 

stypendium - uczelnia partnerska opłaca czesne, student pokrywa koszty związane z 

transportem, wizą, zakwaterowaniem i pobytem na miejscu; 

 

http://bpz.uek.krakow.pl/podwojny-dyplom.html
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Dodatkowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie Biura Programów 

Zagranicznych :http://bpz.uek.krakow.pl/umowy-wielostronne.html 

 

3) CEEPUS 
 

Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest 

program współpracy narodowej krajów Europy Środkowej oraz krajów bałkańskich.  

Program różni się od innych tym, iż występuje w nim brak transferu pieniędzy (tzw. 

współpraca bezdewizowa) - każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy 

stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu 

oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej; 

Powyższy program kierowany jest do studentów, którzy ukończyli minimum I rok 

studiów (studiów I, II oraz III stopnia).   

Istnieje możliwość wyjazdu na okres od 4 do 10 miesięcy.  

 

 Więcej informacji na temat programu uzyskać można na stronie BPZ: 

http://bpz.uek.krakow.pl/ceepus.html 

 

4) TRANSEKONOMIK 
 

 Program skierowany jest do osób, które obawiają się wyjazdu za granicę, ale chcą 

przeżyć przygodę jaką jest wymiana studencka. W ramach programu istnieje możliwość 

wyjazdu do jednej z największych polskich szkół wyższych o profilu ekonomicznym tj: Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu lub Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

 W ramach Transekonomika czeka nas jeden semestr studiów w uczelni partnerskiej. 

Oferta programu skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych, studenci studiów pierwszego stopnia: nie wcześniej niż po ukończeniu 

drugiego semestru studiów, w rekrutacji nie mogą brać udziału studenci ostatniego semestru 

studiów pierwszego stopnia, studenci studiów drugiego stopnia: nie wcześniej niż po 

ukończeniu pierwszego semestru studiów. 

http://bpz.uek.krakow.pl/umowy-wielostronne.html
http://bpz.uek.krakow.pl/ceepus.html
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Dodatkowe informacje na temat wymiany w ramach programu można znaleźć na 

stronie: http://bpz.uek.krakow.pl/transekonomik.html 

 

5) I INNE 
 
Wymienione wyżej programy nie są jedynymi, które oferuje nam UEK. Więcej z nich 

można znaleźć na stronie: http://bpz.uek.krakow.pl/studia-stypendia/wymiany-

studenckie.html 

 

 

 

http://bpz.uek.krakow.pl/transekonomik.html
http://bpz.uek.krakow.pl/studia-stypendia/wymiany-studenckie.html
http://bpz.uek.krakow.pl/studia-stypendia/wymiany-studenckie.html

